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2. Sectorgids G-040 – Nieuwe versie
2.2 Module C: aanpassingen

1. Algemene voorwaarden
•
•
•

Contract met bedrijfsdierenarts + begeleiding: dierenartsenassociatie = al de
dierenartsen uit de associatie
Bijkomende eisen voor gekweekt wild + slachting op de plaats van oorsprong
Vaardigheden in dierlijk welzijn
– In afwachting van bevestiging van alle bevoegde overheden dat dit in de gids mag blijven

•

•
•

Bijkomende eisen voor uitrusting en hygiëne bij gecontroleerde huisvesting bij
vleeskalveren en varkens: bestrijdingsplan tegen ongedierte met vermelding van
de ondernomen acties en resultaten.
Eis betreffende dierenwelzijn en stallen is ingevuld
Elke melding moet binnen de 24 uur worden gerapporteerd.
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1. Algemene voorwaarden
Transport: Alle diersoorten – nomenclatuur « T » -> « Tr ». Beschrijving van de
vergunningsvoorwaarden.
• Bijkomende eisen: De veehouder moet de voorwaarden kennen betreffende
transport. Indien commercieel transport-> vergunning, vakbekwaamheidsattest,
goedgekeurd voertuig indien transportvergunning.
• Documenten aanwezig bij het transport.
• Gebruik van kalmeermiddelen en elektrische drijfmiddelen gedurende het
transport is verboden
• Respect van welzijn tijdens het transport
• Quid R&O transport?
• Eis Varkens: laad- en losbon vervangen door verplaatsingsdocument
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2. Runderen
•
•

Eisen voor BVD: statuut kalf gekend < 7 dagen, maatregelen te nemen bij IPI.
Eisen betreffende directe verkoop aan de consument, de detailhandel, een
operator en het transport van rauwe melk: te afficheren meldingen, analyses &
frequenties, goede praktijken betreffende de melkautomaat.

3. Vleeskalveren
•
•
•

Eind van het voorlopige en het definitieve register-> ondernemingsregister
Indien papier paspoort -> papier register; indien elektronische paspoort ->
elektronische register.
Nieuwe eisen betreffende de gecontroleerde huisvestingsvoorwaarden : geen
buitenbeloop, geen kuilvoeder behalve uitzonderingen, all-in/ all-out systeem,
controle van de toegang tot de inrichtingen, geen voorzieningen voor toeristen,
geen toegang tot afvalstortplaatsen.
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3. Vleeskalveren
•

Eisen betreffende de gecontroleerde huisvestingsomstandigheden die al in de Gids
aanwezig waren: gedetailleerd ongediertebestrijdingsplan, eisen betreffende EU
183/2005, hygiëne van de werknemers, behandeling van het strooisel, VKI.

4. Varkens
•

•

Sinds 01/01/2015 is het gebruik van het klophamer verboden
 Bij varkens andere dan vleesvarkens,
 Bij vleesvarkens van minder dan 70 kg bij vleesvarkens die via een
verzamelcentrum worden verhandeld,
 Indien de vleesvarkens bestemd zijn voor uitwisselingen.
Eis betreffende het voeder: Wanneer melk, biest en bepaalde andere van melk of biest
afgeleide producten die geen thermische behandeling hebben ondergaan worden
vervoederd aan de dieren, is er een toelating nodig. De melkinrichting die deze
producten aan een landbouwbedrijf levert moet over een specifieke toelating
beschikken; deze melkinrichting mag ook niet verder dan 50 km van dit
landbouwbedrijf verwijderd zijn.
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4. Varkens
•
•

•
•
•

Eisen betreffende bioveiligheid: De varkenshouder die slachtvarkens binnen zijn bedrijf
heeft aangevoerd mag deze varkens niet afvoeren gedurende de 4 weken na hun
aanvoer.
Eisen betreffende Aujeszky: De verantwoordelijke van een varkensbeslag is verplicht
om voor dit beslag het Aujeszkystatuut A4 te verwerven en te behouden Het
Aujeszkystatuut A4 van een varkensbeslag blijft behouden indien de opvolgingstesten
(zie 4.8.5 bijlage P5) uitgevoerd worden en alle resultaten gunstig zijn.
Stopzetting van het bewakingsprogramma voor Salmonella!!
Eisen betreffende de algemene hygiëne: afgezonderd omkleedlokaal, meer preciese
algemene hygiëne eisen, vogeldichte bedrijfsgebouwen + wilde varkens kunnen niet in
contact komen met de varkens.
Eisen betreffende gecontroleerde huisvesting die niet door een andere eis afgedekt
zijn : oorspong varkens en biggen = ondernemingen onder gecontroleerde huisvesting.
De varkenshouder bewaart diervoeders voor diersoorten die gevoelig zijn voor
Trichinella (varkens, everzwijnen, éénhoevigen) in afgesloten silo's of andere
recipiënten waar geen knaagdieren in kunnen komen. Alle andere diervoedervoorraden
ondergaan een warmtebehandeling of worden geproduceerd en opgeslagen
overeenkomstig de methodes vermeld in deze sectorgids.

2. Sectorgids G-040 – Nieuwe versie
2.2 Module C: aanpassingen

4. Varkens
•

Eisen betreffende gecontroleerde huisvesting die wel door een andere eis
afgedekt zijn : geen rechtstreeks of onrechtrstreeks contact met andere dieren,
ongedierte bestrijdingsplan, voeder conform tegenover EU 183/2005, geen
toegang tot buiten voorzieningen, geen toegang tot afvalstortplaats.

5. Kleine herkauwers en hertachtigen (gekweekt wild)
•
•

Identificatie + registratie hertachtigen
Eisen betreffende directe verkoop aan de consument, het detailhandel, een
operator en het transport van rauwe melk: meldingen on aan te plakken, analyses
& frequenties, goede praktijken betreffende de melkautomaat.

6. Broeierijen
•

/

2. Sectorgids G-040 – Nieuwe versie
2.2 Module C: aanpassingen

7. Pluimvee
•
•

•

•
•

De regels betreffende de toelating worden in een omzendbrief van 25/11/2013
vastgelegd.
De volgende types bedrijven moeten over een toelating 10.1 van het FAVV
beschikken: Pluimvee type vlees bestemd voor uitvoer (>=200), Opfok legpluimvee
bestemd voor uitvoer, Legpluimvee in productie bestemd voor uitvoer (>200),
Opfok Selectiepluimvee, Opfok Vermeerderingspluimvee, Selectiepluimvee in
productie, Vermeerderingspluimvee in productie.
De volgende types bedrijven moeten over een toelating 10.2 van het FAVV
beschikken:
Gebruikspluimvee type vlees (>=200), Legpluimvee in productie (>=200); Opfok
legpluimvee (>=200)
Voor slachtpluimvee dat rechtstreeks afgevoerd wordt naar een buitenlands
slachthuis om daar uiterlijk binnen de 72u na aankomst geslacht te worden,
volstaat een toelating 10.2.
Einde van de sanitaire kwalificatie.
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7. Pluimvee
•
•
•
•

Thuisslachtingen en verkoop van karkassen op het bedrijf (tot 500 stuks),
Thuisslachtingen en verkoop van karkassen op het bedrijf (tussen 500 en 7.500
stuks)
Eis: leidingswater en analyses.
Eisen Salmonella: aanpassing van de timing van de analyses voor bepaalde
categoriën pluimvee.
Eisen betreffende vaccinatie tegen Salmonella: Elke toom moederdieren en elke
toom legkippen moet gevaccineerd zijn tegen Salmonella Enteritidis. De
omzendbrief van 03/10/2013 stelt dat vaccinatie eveneens verplicht is voor
legkippen die te koop worden aangeboden door particulieren op markten, of voor
legkippen die door pluimveebedrijven of handelaars op markten of aan
particulieren verkocht worden. Bij productie van 1 ei in België is de vaccinatie
verplicht. De vaccinatie is niet verplicht voor legpoeljen (fok en consumptie-eieren)
en vermeerderingspluimvee die als opfoktoom in het intracommunautair
handelsverkeer gebracht worden of die geëxporteerd worden.
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7. Pluimvee
•

Eisen Aviaire Influenza: Indien er sprake is van
–
–
–
–

•

•
•

een daling van de normale voeder- en wateropname van meer dan 20%;
een sterfte van meer dan 3% per week;
een daling van de leg met meer dan 5% die langer dan twee dagen duurt;
klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op Aviaire Influenza.

is het verboden om bij het pluimvee een therapeutische behandeling te starten
zonder dat vooraf monsters voor een laboratoriumonderzoek aan een labo
wedren overgemaakt
Voor de bestrijding van Aviaire Influenza worden verschillende soorten
maatregelen getroffen, die betreffen voornamelijk de ophokregeling,
verzamelingen en uitlaadregeling voor professioneel gehouden pluimvee.
Eisen betreffende hygiëne: toegang pluimveestal, hygienesluis voorzien van een
douche voor nieuwbouw vanaf 01/01/2012.
Specifieke eisen voor directe hoeveverkoop van eieren
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8. Loopvogels
/

9. Paardachtigen
•
•

Einde van het mutatiedocument.
Principes voor volledige identificatie van een paard: microchip, overeenkomstig
paspoort en Registratie in de centrale databank (VCP, CBC, CWBC).
• Vereisten mbt Identificatie:
 De paarden die definitief geïntroduceerd worden in België, moeten in orde gesteld
worden met de Belgische verplichtingen binnen de 30 dagen die volgen op de aankomst
in België, en in elk geval voor elke verandering van houder.
 De paarden die definitief ingevoerd worden in België, moeten geïdentificeerd en
geregistreerd worden overeenkomstig de Belgische voorwaarden binnen de 3 maanden
die volgen op hun aankomst en in elk geval voor het verlaten van België.
 De houder zorgt ervoor dat alle aanwezige paardachtigen geïdentificeerd worden
(inclusief registratie in de centrale databank) overeenkomstig de wetgeving.
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9. Paardachtigen
• Het paspoort vergezelt altijd de paardachtige, behalve in volgende
gevallen:
 paardachtigen in stal of op de weide en het paspoort kan snel worden
voorgelegd
 paardachtigen tijdelijk te voet verplaatst op het Belgisch Grondgebied en
in de buurt van de onderneming (het paspoort moet kunnen worden
voorgelegd binnen de drie uur)
 niet gespeende veulens die hun moeder of pleegmoeder
 paardachtigen die deelnemen aan een training of een test voor een
wedstrijd of een gebeurtenis die hen verplicht om de plaats van de
wedstrijd/de gebeurtenis te verlaten
 paardachtigen vervoerd in noodsituaties rond de dieren of de
onderneming waar ze gehouden worden.
 Echter, voor verplaatsingen/verblijven binnen het Belgisch grondgebied
kan de paardachtige worden vergezeld van een kopie van zijn paspoort,
voorzover de houder het origineel binnen de drie uur kan voorleggen.
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9. Paardachtigen
•






•

In geval van aanpassing van volgende gegevens, moet de houder binnen de 8
werkdagen de volgende wijzigingen aan de centrale gegevensbank melden:
wijziging van de gegevens van de huidige houder
einde van houderschap van een paardachtige
wijziging van bedrijf van paardachtige indien deze wijziging langer duurt dan 90 dagen
definitief vertrek van de paardachtige uit België
dood van de paardachtige
wijziging van het statuut “bestemd voor de slachting voor menselijke consumptie”

De hermerking kan enkel gebeuren indien één van de twee volgende voorwaarden
gerespecteerd is:
 De houder is in het bezit van het paspoort van de paardachtige, de signalementen zijn
aanwezig en nauwkeurig, en de gegevens van het paspoort komen overeen met de
paardachtige ;
 De houder kan op basis van biologische testen de identiteit van de paardachtige
bewijzen en het verband leggen met de geëncodeerde gegevens in de gegevensbank
die de paardachtige registreerde.
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9. Paardachtigen
• Vereiste over dierwelzijn: Paarden die buiten worden
gehouden moeten binnen een stal kunnen worden gebracht
of over een natuurlijke of kunstmatige beschutting beschikken
+ Hekken rond de weiden waar paarden gehuisvestigd zijn
mogen geen risico inhouden voor de gezondheid van de
paarden.
• Vereiste over rechtstreekse verkoop aan de consument, aan
de detailhandel, aan een operator en betreffende het vervoer
van rauwe melk: Vermeldingen, Analyses en frequentie,
Melkautomaat goede praktijken.
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10. Konijnen
• Thuisslachtingen en verkoop van karkassen op het bedrijf (tot
250 stuks)
• Thuisslachtingen en verkoop van karkassen op het bedrijf
(tussen 250 en 1.000 stuks)
• Dierenwelzijn -> 29 juni 2014.

6. CodiplanPLUS
6.1 CodiplanPLUS Rund

•


•


•

Enkele cijfers:
3.395 erkende veehouders
60 veehouders in toetreding
Bemonsteringsplan:
Voorbereiding
Overleg met Certibel op 25.06.15
Audittarieven:

 Tussen 50 € en 160 € voor de combi met de G040 (factor >3)!
 Tussen 85 € en 188 € voor de tussentijdse audit zonder G040 (factor >2)!
 Overweging prijzen te publiceren op website

6. CodiplanPLUS
6.1 CodiplanPLUS Rund

Aandachtspunten / herhaling
• Audits uitgevoerd vóór de activatie van het DGZ-contract
– Activatie van consultatief mandaat in veeportaal (Belbeef
operator BE201938609)
– Belbeef informeren om beslag te koppelen => gegevens direct
zichtbaar
– Alsnog de bijlage 5 nodig

• Voldoende stalen nemen
• Indien – uitzonderlijk – geen staal genomen: bij
oormerknummer « 00000000 » ingeven (vermijden selectie
v/h staal voor analyse)
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Aandachtspunten / herhaling
• Validatie nadat de G040 uit quarantaine gegaan is
– Live bood check gebruiken om uit quarantaine gaan te forceren
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• Vaakst voorkomende NC in 2015, op 1.494 audits:
 3. Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die beschikken
over een G-037 of G-040 autocontrolecertificaat of attest.(Aanbeveling). (287)
 6. Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega
landbouwers aangekochte voedermiddelen voor het diervoeder zijn bij voorkeur
afkomstig van IKKB gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn
voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het lastenboek aanvaard systeem.
(62)
 16. Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd
autocontrolesysteem. (7)
 13. Ligplaatsen moeten proper gehouden worden. Ze moeten in de afmestperiode
minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van een ligmat (enkel bij
vrouwelijke dieren toegestaan).(5)
 14. De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m² per dier van 500kg,
plusminus 0,5m² per 100 kg meer of minder dan 500kg . (4)

6. CodiplanPLUS
6.2 CodiplanPLUS Varken

• Salmonella Analyses op vleesvarkensbedrijven :
 Programma stopgezet door FAVV (besparingsmaatregel)
 Evenwel noodzakelijk voor uitwisselbaarheid met QS
 Wordt gevraagd door sommige slachthuizen
=> verderzetting noodzakelijk om CDP+V gecertificeerd te blijven

• Contact Codiplan en Belpork met DGZ en ARSIA, invriezen
reeds genomen stalen
• Bevraging varkenshouders per email of ze de kosten willen
dragen en in systeem wensen te blijven
– Enkel vleesvarkenshouders niet Certus gecertificeerd
– nvt voor bedrijven die niets afmesten
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• Communicatie DGZ naar varkensdierenartsen
• Bedrijf is CODIPLAN+V gecertificeerd:
– Stalen genomen in het kader van de Aujeszky opvolging zullen worden
onderzocht op aanwezigheid van Salmonella antistoffen.
– Stalen vóór 7 april binnengebracht: al een Salmonella-onderzoek uitgevoerd.
– Stalen na 7 april binnengebracht? Stalen zijn bewaard bij DGZ en zullen alsnog
automatisch onderzocht worden op Salmonella-antistoffen. Deze onderzoeken
zullen worden afgerond tegen 22 juli
– Nog geen stalen binnengebracht, dan zullen deze eveneens automatisch
onderzocht worden op Salmonella
– De analyses worden gefactureerd aan de veehouder aan een verlaagd tarief
dat door Codiplan voor de CodiplanPLUS bedrijven bekomen werd.
– Voor veehouders die reeds op eigen kosten een Salmonella analyse hebben
laten uitvoeren wordt een kredietnota voor het verschil tussen de DGZ - en
het CodiplanPLUS tarief opgemaakt.
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6.2 CodiplanPLUS Varken

• Bedrijf is Certus gecertificeerd:
– Idem CDP+V maar de analyses worden gefactureerd aan Belpork

•

– Voor veehouders die reeds op eigen kosten een Salmonella analyse hebben
laten uitvoeren wordt een kredietnota opgemaakt voor het volledige bedrag.
Bedrijf is noch Certus gecertificeerd noch Codiplan plus-gecertificeerd:
– Stalen in het kader van de Aujeszky monitoring worden niet automatisch
onderzocht op Salmonella. Indien toch een Salmonella uitslag gewenst :
• stalen na 7 april, dan dient de dierenarts een aanvraag te doen via de
Helpdesk om het Salmonella-onderzoek alsnog te laten uitvoeren op de
bewaarde stalen
• nog geen stalen binnengebracht voor de Aujeszky-opvolging? Aanduiden
op het aanvraagformulier aan dat er ook Salmonella-onderzoek moet
worden uitgevoerd
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• OCI toegang tot AB register
– Zelfde werkwijze als controle bij Certus
– OCI’s die geen Certus certificeren: confidentialiteitsovereenkomst
tekenen

• Controle: punt 14: Worden alle antibacteriële middelen en met
antibiotica gemedicineerde voeders correct geregistreerd in de
Antibioticadatabank?
– Obv TVD: wie zijn de verschaffers van AB op het bedrijf (DA,
Veevoederfirma, apotheker)
– Voor elke verschaffer: 2 TVD (of voorschrift) selecteren en verifiëren of
AB ingebracht zijn in het AB register
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OCI controle AB registratie
De controle kan:
– Ofwel rechtstreeks via het controleportaal (indien internettoegang)
– Ofwel vooraf een export uit het AB Register nemen voor de te
controleren producent
• Geen TVD nemen die dateren van vóór de Codiplan-certificatieperiode
• De gecontroleerde TVD moeten minstens 6 weken voor de audit
opgemaakt zijn (de verschaffer krijgt max. 6 weken de tijd om de
verschaffingen te registreren in het AB Register.)

6. CodiplanPLUS
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Uitwisselbaarheid met QS
• Loopt nog tot 31.12.2015
• Nieuwe versie lastenboek vanaf 1.1.2016
• Onderhandelingen met QS lopende, discussiepunten:
– Berekening 20% onaangekondigde audits (obv voorgaande jaar of
obv het totaal)
– Gecertificeerd transport (QS transport): van C naar B criterium

• Te uploaden checklijst in xlsx, niet meer in pdf (ten behoeve
van de statistieken)

6. CodiplanPLUS
6.3 CodiplanPLUS Konijn

Lastenboek principes
 Konijnenhouderijen met afmestplaatsen volgens « park »
principe
 Aantal gecertificeerde plaatsen op het certificaat
 VKI gescheiden voor CDP+K en niet CDP+K
 Groepshuisvesting
 Bezettingsgraad
 Voorwaarden vor elk park
 Verrijkingsmateriaal
Slechts 10-tal bedrijven in België
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Selectie OCI’s:
• Reeds ervaring met konijn (ACS certificaat)
• Taal (alle konijnenhouders situeren zich in Vlaanderen)
• Interesse
• Certalent en SGS
Effectieve start : juli-augustus 2015

